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Hodnocení vedoucího bakaláÍské práce

Rodinnf dť'm s provozovnou v HoÍicích

Adéla Hamplová
lng. Karel Struhala

Popis práce:

Hodnocená práce Ěeší návrh jednogeneračního rodinného domu s nehtorn./m studiem ve
městě HoĚice. Drjm by| navrŽen jako samostatně stojící, dvoupod|aŽní podsk|epenf na
svaŽitém pozemku. Nosnf systém je stěnorn./, zdény z keramickfch wárnic (v nadzemních
pod|aŽích), respektive betonorn.ich wárnic ztraceného bednění (v podzemním pod|aŽí)' Dťrm je
zastĚešen pultov./mi stĚechami woÍenfmi soustavou pĚíhradorn./ch vazníkťr. Provozovna je
umístěna v suterénu, kten.í je díky provedenlm terénním rlpravám částečně otevĚen do
zahrady. obě nadzemní podlaŽípak s|ouží pro bydlení.
Součástí práce je textová část a v./kresová část zpracovaná v sou|adu s p|atnou |egis|ativou,
dá|e zjednodušené tepe|ně-technické posouzení, akustické posouzení, posouzení denního
osvětlení a návrh požárně bezpečnostního Ěešení.

Hodnocení práce studenta:
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1 . Úrove ťl zpracování Íešeného tématu u X n r
2. PÍístup autora pli zpracování práce T tr X n
3. VyuŽití odborné |iteratu ry a práce S ní l X n n
4. Formá|ní, grafická a jazyková uprava práce n x T n
5. Splnění poŽadavkťr zadání práce n X n u

Celkové hodnocení a závěr:

PĚi zpracovávání práce vycháze|a studentka z v|astního návrhu a podk|adri pĚipravenfch
v rámci abso|vovanfch pĚedmět - napÍík|ad dí|čí stavebně-ffziká|ní rn./počty nebo pĚedběŽnf
návrh rozměr zák|adrj. Návrh zoh|edĎuje také poŽadavky k|adené místní rizemně-p|ánovací
dokumentací.
Studentka pĚi konzu|tacích i samotném zpracovávání projektové dokumentace prokáza|a, že
je schopna zna|osti získané studiem samostatně ap|ikovat na reá|né situaci. Celková aktivita
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studentky a pravide|nost konzu|tací by|a zejména v |etním semestru nižší. Přesto se jí podaři|o
před |ožit projekt, i lustruj ící ve| m i dobré zna|osti získa né studiem.

K|asifikační stupeĎ podle ECTS: Bt1,5
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Datum: 5. červn a 2017


